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CORO SAFARI
Singing for Hope

Un projecte solidari de l'ONG Nzuri Daima

Un orfenat on s’acullen i s’escolaritzen 207 nens i nenes a Entebbe (Uganda) per 
oferir-los un futur millor, per ells i pel seu país.

Educació a través de la música per aprendre idiomes, transmetre valors, acostar 
mons i, sobretot, per curar les ferides mentals i emocionals.

Un projecte de present i amb un gran futur per endavant.

Safari en suahili significa “viatge”. Iniciem aquest viatge plegats!

Uns nens i nenes amb il lusió contagiosa i  unes aptituds excepcionals per a la 
música.



PROJECTE:
MÚSICA PER ACOSTAR MONS



MÚSICA PER ACOSTAR MONS
FILOSOFIA

La mama Debora està convençuda que la música cura l’ànima, i que les ferides 
emocionals de l’abandonament, dels abusos, de l' explotació o de la violència són 

menys si es deixa cantar al cor.

Aquests nens i nenes posen tota la humiltat, l'entusiasme, l'esforç, la 
disciplina, l'alegria i l'agraïment per cantar cada dia millor i per estudiar amb la 

finalitat de tenir un futur millor per ells i els seu país.

Creiem en la música com a llenguatge universal de comunicació i expressió, com 
el mitjà que parla de cor a cor i ens permet enderrocar barreres.

Per una banda, nosaltres volem ajudar-los a millorar la seva realitat diària i el seu 
futur, però sabem que és bidireccional: a través d'un contacte directe amb els 

nostres nens, ells poden ajudar-nos, obrir-nos els ulls, acostar-nos al seu món, a 
una altra cultura, i transmetrer-nos tots aquests valors, tan oblidats últimament 

a la nostra societat

Perquè al cap i a la fi, tots ells, els nens d'aquí i d'allà són el 
futur…



PERQUÈ CANVIAR EL MÓN…

ÉS COSA DE NENS!!!



- Enregistrar el segon CD amb cançons amb missatges positius en diferents 
idiomes (català, castellà, anglès, francès, suahili) modernes i properes al nostres 
nens, però versionades amb el seu estil alegre i ètnic per conservar la seva essència 
africana. 

- Dotar l’escola d'infraestructura per realitzar concerts en streaming i poder 
interrelacionar-se de manera directa i sense barreres amb els nens d’aquí, podent 
així realitzar una primera presa de contacte directe, prèvia al viatge dels nens 
ugandesos.

- Estada a Catalunya/Madrid  de 30-40 nens/es (desembre-gener) per dur a terme 
una gira de concerts benèfics i tallers d’agermanament amb escoles. 
· Concert/s benèfic/s de presentació amb els “padrins”, cori orquestra.
· Concerts benèfics del cor sol per tot el territori.
· Tallers a i amb escoles. Participació proactiva i bidireccional.
· Tutela musical del cor pel seu creixement, cohesió i progressió.

- Aconseguir notorietat per a Nzuri Daima i que això l'ajudi a recaptar fons per a 
millorar les condicions a l’orfanat i pels altres projectes de la ONG. 

.

MÚSICA PER ACOSTAR MONS

OBJECTIUS I ACCIONS

- Creació de d'imatge corporativa i pàgina web.



DISC
“Amb tota l'ànima”

Cançons en diferents idiomes, de diferents autors, totes amb missatges positius 
per ensenyar-los idiomes, per fer incís en temes d'interès social, per convidar a 
somiar i a lluitar junts per construir un món millor.

Looking for paradise (Alejandro Sanz)
No dudaria (Antonio Flores)
No dejes de soñar (Manuel Carrasco)

Sense tu (Teràpia de Shock)
Quan tot s'enlaira (Txarango)
Merci (Pokora)
Hallellujah (Leonard Cohen)
Over the rainbow (Aretha Franklin)
Dues cançons en anglès i Luanda (Joy-Uganda)

https://youtu.be/e1mH_IpWAe4



EQUIP
O

Junts podem!

  EQUIP

JUNTS HO FAREM!!!



MÚSICA PER ACOSTAR MONS és un projecte d'equip.

ENTRE TOTS HO FAREM POSSIBLE!!!

EQUIP

PADRINS

CORO 
SAFARI

COL.LABORADORSAMBAIXADORS

ESCOLES

FAMÍLIES
PATROCINADORS



PADRINS
Amb l'ajuda dels padrins que donen el seu suport i posen la seva música i imatge al projecte:

Alejandro Sanz Rosario Flores

Txarango Teràpia de Shock



PADRINS
Amb la planificació, coordinació i aval musical dels millors especialistes:

Albert Guinovart
Prestigiós pianista i compositor, guanyador d' un Óscar 

per la banda sonora de The Artist.

Cor Infantil Amics de la Unió
Millor cor infantil de Catalunya, guanyador de varis

 premis a nivell intenrnacional

GIOrquestra: Orquestra Simfònica de Girona
Orquestra jove, de ment oberta i que ha actuat al costat dels millors solistes nacionals (Josep Carreras,Sílvia Pérez 

Cruz, Buika...) i internacionals (Milos Karadaglic, Daniel Müller Schott...). 



COL· LABORADORS

Comptem amb la gestió d’un equip de professionals de reconeguda trajectòria en cadascun 
dels seus àmbits que treballaran desinteressadament en aquest projecte inicial:

Direcció i Organització:        Nzuri Daima(www.Nzuri-Daima.org)

Màrqueting:                        Jaume Sabaté

Col· laboració especial:        GIOrquestra/ Cor amics de la Unió

Agència :                                Neorg

Image i fotografía:                      Enric Giralt (www.enricgiralt.com)

Vídeo:                                Igor Cortadellas

Àudio:                                Pendent concretar

Productor:                               Ramón Escalé

Arranjaments:                              Guinovart / Marcel / Monné / Montfort /…

Direcció cor:                               Josep Vila (Amics de la Unió)i James  (Uganda)



PATROCINADORS

Estem buscant EMPRESES patrocinadores per ajudar a finançar totes les accions.

Volem empreses responsables que creguin en el projecte , en els valors que 
promovem i que el vulguin incloure en les seves activitats de Responsabilitat Social 
Corporativa.
Oferim a canvi la màxima visibilitat per la marca (web, disc, concerts, tallers...)

Creiem en accions a mida per a cada patrocinador, i en breu disposarem d'un 
programa estàndard de contraprestacions en l'àmbit de la imatge.

Pots:

-    Apadrinar el projecte contribuint econòmicament.
-    Cedir un espai emblemàtic d'acord amb el projecte i actuar com a mecenes 
-    Encarregar-nos ja el CD com a regal d'empresa
-   Cedir material en especies de la vostra marca

VOLS AJUDAR-NOS?



EMBAIXADORS

Estem buscant ambaixadors (presentadors, artistes, esportistes, personatges 
mediàtics…) que creguin en els nostres valors i vulguin donar suport  ioferir la seva 
imatge (fins on vulguin involucrar-se) per ajudar a donar notorietat, difondre el 
projecte i aconseguir el finançament necesari..

VOLS AJUDAR-NOS?

Un petit gest pots significar un gran salt pel futur 
d’aquests nens. 



AUDITORIS

Volem fer, per una banda, alguns concerts benèfics de gran format, de 
presentació del cor acompanyats dels padrins musicals, de l'orquestra 
sinfónica (GIOrquestra)i del cor nacional (Amics de la Unió). Estem buscant 
auditoris emblematics a Barcelona/ Madrid

Per altra banda, busquem, per a concerts a menor escala, auditoris, teatres, 
esglésies, universitats o escoles que vulguin cedir els seus espais per acollir 
els concerts benèfics del Cor Safari.

ESTEU INTERESATS?

QUE SONI LA MÙSICA!



ESCOLE
S

TALLER SOLIDARI
Amb aquest paraigues “JO EM MULLO”



ESCOLES
Les escoles interessades a participar en l' intercanvi musical, cultural i vivencial poden:

- Acollir tallers previs a l'arribada dels nens/es, on explicarem qui són,s'escoltaran algunes de les 
seves cançons i a més es pintaran paraigües amb molts de colors per emplenar els carrers d'alegria i 
optimisme; així, mentrestant ens divertim, aprenem i  ens benficiem tots,ja que la recaptació del preu del 
taller anirà íntegrament al projecte.

- Les escoles que vulguim involucrar-s'hi una mica més, i tinguin un cor, una orquestra o nens/es amb 
ganes de cantar, podeu preparar cançons del nostre repertori per cantar-les junts en un concert 
nadalenc

D'aquesta manera convertirem el projecte en un acte bidireccional i actiu i no en una experiència passiva 
i de contemplació.

- Gaudiu d'uns concerts pioners i innovadors via STREAMING!
 Apuntant la vostra escola a través de la web que s'habilitarà amb aquesta finalitat o ajudant-nos a la 
difondre la participació infantil des de casa.
Hi haurà concerts en diferents horaris, amb preguntes en directe, presentació dels nens/es i molt 
més!, per poder compartir l'experiència amb els pare. Així, quan vinguin, serà com esperar uns coneguts 
i estimats amics.

- Una vegada aquí...,gaudir de l' intercanvi amb ells!
Tallers i/o concerts individualitzats, excursions junts i estades en família. 

DEMANEU-NOS MÉS INFORMACIÓ



FAMÍLIES
COM A CASA, ENLLOC!

Quan vinguin els nens i nenes ugandesos per la seva estada, necessitarem families 
que volguin obrir les seves cases i els seus cors per acollir-los

Volem que sigui una experiència integral i no només musical o artística.Tots aquests nens/es 
tenen nom, història, aficions o somnis; caph a viatjat mai ni ha viscut o experimentat moltes de 
les coses que viurà aquí.

Acompanyar-los en aquest procés de descoberta, de màgia, d'il·lusió, no té preu.

Animem a totes les famílies que tinguin nens/es a Primària, especialment, i que desitgin 
compartir l'aprenentatge amb ells, que s'ofereixin com a famílies acollidores.

El temps d'acolliment variarà segons la gira dels concerts.

Ens agradaria que també tinguessin dies de descans,de relaxació  i vacances compartides, 
simplement per gaudir i sentir-se estimats.



PLA DE 
TREBALL

FINANCIACIÓ



PLA DE TREBALL

AGOST- 
VIATGE A UGANDA AMB L'EQUIP DE COL·LABORADORS
Enregistrament àudio del Cor Safari per al  disc.
Presa de contacte amb el cor per part del director musical Josep Vila.
Enregistrament de vídeos promocionals pel projecte de crowfounding i presentació del 
projecte.
Entrevistes amb mitjans de comunicació
Accions en xarxes socials.

SETEMBRE
Orquestració de bases i gravació amb músics a l'estudi.
Disseny identitat corporativa i pàgina web.
Llançament projecte crowfounding. 
Recerca de finançament, de patrocinadors i d'institucions.
Suports.
Campanya de comunicació a xarxes socials i mitjans de comunicació.
Buscar dates i recintes per al/s concerts benèfics principals..



PLA DE TREBALL

.

OCTUBRE-NOVEMBRE
Presentació i llançament del disc.
Concerts en streaming.
Tallers a les escoles.
Preparació i logística per les estades dels nens/es del cor.
Preparació concerts.
Assegurar dates, llocs i necessitats tècniques.

DESEMBRE-GENER-FEBRER
Estada Cor Safari a Madrid i Catalunya.
Concerts de presentació.
Concerts benèfics.
Tallers a les escoles.
Tutela musical (especialment al febrer, un cop finalitzada la gira)



Com ho farem?

FINANÇAMENT

Per aconseguir-ho comptem amb tres linies de recaudació:

- Patrocinadors privats (empreses)

- Aportacions personals CROWFOUNDING (Verkami)

- Aportacions institucionals

“Potser no tenim a les nostres mans la solució per als problemes 
del món, però per als problemes del món, tenim les nostres mans”
.

Objectiu finançament per tot el projecte es de: 90.000€ 



CONTACTE

.

SEMPRE A LA VOSTRA DISPOSICIÓ!

Agraim per endavant el vostre recolçament i estem a la 
vostra disposició per atendre qualsevol dubte o ampliar la 
información  necessaria

Almudena Barbero (Presidenta):      653 073 894
Loli Rubio (secretaria):                       620 412 627

FUNDACIÓ NZURI DAIMA
Apartado de correos, 1 
17857 SANT JOAN LES FONTS 
Phone: 680 39 16 06 
E-mail: info@nzuri-daima.org 
Website: htp://www.nzuri-daima.org 



.

MOLTES 
GRÀCIES PER 

AJUDAR-NOS A 
FER REALITAT 
ELS NOSTRES 

SOMNIS!

NANCY

htps://www.youtube.com/watch?v=suTijEhGufU
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